
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI 

 

... DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) là dịch 

vụ thiện nguyện quốc tế của Giáo Hội Công Giáo Pháp và là 

một tổ chức phi chính quyền ONG (Organisation non 

gouvermentale). Từ năm 2010, anh Vianney Gremmel là 

nhân viên thiện nguyện của DCC tại Cộng Hòa Tchad, một 

quốc gia nghèo ở Trung Phi Châu. Xin nhường lời cho anh kể 

lại Đêm Giáng Sinh. 

 

Đó là Đêm 24 rạng Ngày 25-12-2010. Đêm ấy, điện cũng chả 

khá gì hơn bất kz đêm nào khác trong năm. Nhà thờ xứ đạo 

nghèo ở làng quê Kabalaye chìm trong bóng tối. Cái máy 

phát điện nho-nhỏ chỉ đủ sức truyền đi chút ánh sáng cho 

cái bóng đèn néon ọp-ẹp trông đến thật tội nghiệp! 

Thánh Lễ đến phần hát Kinh Vinh Danh. Như mọi giáo xứ nói tiếng Pháp, ở đây người dân cũng cất tiếng 

hát bài Thánh Ca Giáng Sinh bất hủ ”Les Anges dans nos campagnes - Tiếng Hát Thiên Thần”. Tiếng hát 

vang dội hòa lẫn với điệu nhạc thô-sơ nhưng reo-vui của đàn balafons - mộc cầm! 

Thật tuyệt vời! Đừng lầm tưởng thiên thần phi châu thua xa thiên thần ở các nơi khác trên thế giới nhé! 

Không đâu! Một sức mạnh siêu-phàm bỗng nổi dậy từ các vực sâu. Mọi người cùng nhảy múa, cùng reo 

hò, cùng đập chân và cùng vỗ tay! Không bút mực nào diễn tả cho hết niềm hân hoan! 

Sau khi hát xong phiên khúc thứ nhất, tôi như đọc thấy trên mọi khuôn mặt một niềm vui bao la và vô 

cùng chân thật, điều mà tôi chưa từng bao giờ chứng kiến! 

Có lẽ tại đây - một trong những xứ sở nghèo nhất địa cầu - người ta thấy rõ hơn nơi nào khác rằng: 

- Cái trổi vượt nhân trần nằm trong cái bần cùng của hang đá giáng sinh! 

... Từ đại lục Phi Châu nghèo tiền của nhưng giàu lòng đạo đức ấy, chuyển sang Âu Châu nơi thủ đô 

Paris, kinh thành của ánh sáng hoa lệ, cũng trong bầu khí linh thiêng của những ngày mừng Lễ Giáng 

Sinh. Xin nhường lời cho Cha Patrick Salauun, Linh Mục tháp tùng các bạn trẻ ”Mission de France”, nói 

về Lễ Giáng Sinh trong trạm métro (xe điện ngầm). 

Vài ngày trước lễ Giáng Sinh, chúng tôi cùng quy tụ để sinh hoạt chung - suốt buổi chiều - nơi một trạm 

métro trong thủ đô Paris. Giáng Sinh năm 2010 có đến khoảng 20 nhạc sĩ tham gia. Cách đây ba năm 

chúng tôi trình diễn một màn văn nghệ .. Nhiều hành khách dừng lại thưởng thức văn nghệ. Một số 

đông đứng lại trao đổi trò chuyện với chúng tôi. Chúng tôi liền mời họ viết một sứ điệp hòa bình vào 

tấm giấy lớn treo trên tường métro. Thật là những cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ trong những ngày Mừng 



Chúa Ra Đời! Có một năm, chúng tôi còn bất ngờ nghĩ ra chuyện 

mừng sinh nhật một người sống lang thang ngoài đường phố! 

Thông thường, trạm métro là nơi người người vội vã qua lại sáng 

trưa chiều tối và không có gì đáng lưu tâm. Thế nhưng khi có sự 

hiện diện của chúng tôi - thành viên Cộng Đoàn Truyền Giáo tại 

Pháp - thì đương nhiên lôi cuốn sự chú {. Và đây chính là mục 

đích của chúng tôi: 

- Sống Đức Tin tại chính nơi mà người ta không ngờ, không chờ, 

không đợi! 

Đó cũng là mục tiêu của Đức Hồng Y Emmanuel Célestin Suhard 

(1874-1949) lúc ngài nhận chức Tổng Giám Mục Paris vào năm 

1940. Khi ấy, Ngài đau đớn nhận thấy sự vắng bóng Đức Tin nơi 

người đồng hương, đặc biệt là tình trạng tục hóa nơi giới thợ thuyền và tại các miền quê. Ngày 24-7-

1941 Đức Hồng Y chính thức khởi xướng Cộng Đoàn ”Mission de France” để đẩy mạnh công trình truyền 

giáo cho nước Pháp. Vào năm 1980, các Đức Giám Mục Pháp cổ động trở lại Mission de France với 3 

đường hướng rõ rệt: 

- Hiện diện bên cạnh những người xa lìa Giáo Hội, 

- Tìm kiếm cách thức diễn tả Đức Tin bằng thứ ngôn ngữ thích hợp và thông minh, 

- Thăng tiến mối hiệp thông trong Giáo Hội Công Giáo tại Pháp. 

Chúng tôi chọn trạm métro Opéra là nơi mà người dân thủ đô Paris thường làm những cuộc mua sắm 

cuối cùng trước Lễ Giáng Sinh. Trong khung cảnh tiêu thụ vội vã nặng mùi vật chất ấy, chúng tôi muốn 

đề nghị với mọi người một cuộc dừng chân để trao đổi thân tình, hoàn toàn miễn phí! 

Thế nhưng, sinh hoạt đặc biệt Giáng Sinh này không phải chỉ diễn ra tại thủ đô Paris. Từ vài năm qua 

cũng bắt đầu tại thành phố Bordeaux. Giáng Sinh năm nay 2011 thì bắt đầu tại Lyon ở miền Tây Nam 

nước Pháp. 

... Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ 

thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. 

Nhưng sứ thần bảo họ: ”Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin 

mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người 

là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc 

tã, nằm trong máng cỏ”. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen THIÊN 

CHÚA rằng: ”Vinh danh THIÊN CHÚA trên Trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Luca 2,8-14). 

(”Prions en Église”, Calendrier Liturgique Décembre 2011 (Année B), trang 226-228). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


